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1 képpel.

Irta: Kaclic Ottokár clr.1
A Néniéit Barlangkutató Szövetség 192(5. évbe»n Laichingenben tarto tt vándorgyűlésén úgy határozott, hogy az 1927. évi ván
dorgyűlését a m agyar barlangkutatókkal ogyiitt M agyarorszá
gon tartja. Később ez az elhatározás olyképen módosult, hogy a
Szövetség autonom ügyeinek elintézésére Bécsben vándorgyűlést,
a Német és M agyar B arlangkutatók Érdekközössége pedig köz
vetlenül utána M agyarországon kongresszust tart, amelyre más
nemzetek barlangkutatóit is vendégül látja. íg y jö tt létre az első
nemzetközi, barlangkutatók kongresszusa, amelyet a Német és
M agyar Barlangkutatók Érdekközössége* hívott e^ybe1, a kon
gresszus előkészítését pedig a M agyar Barlangkutató Társulat
által errv a eélrn kiküldött Kleíkészítei Bizottság végvzte.
/. A nemet és osztrák barlangkutatók vándor (jyülése.
A m agyarországi barlangtani kongresszust megelőzőleg a
Német Barlangkutatók Szövetsége (H auptverband Deutsche r
Ilöhlenforscher) Bécsbem vár.dorg:’űle'st tartott, hogy a VI. köz
gyűlésén letárgyal ja német és osztrák barlangkutató ügyeit.
Ezen a vándorgyűlésen, amely 1927. szeptember 10—13-ig
tarto tt,m agyar részről résztvettek: Cholnoky Jenő dr. egyetemi
tanár, Kadic Ottokár dr. főgeológus, <*. e*gyete»mi tanár, Hillebrav.d Jenő dr. múzeumi osztályig*azgatő, egyetemi m. tanár, Pürner Rudolf kereskedelemügyi* tanácsos, Atzél- Frigyes műszaki
tisztviselő és Schönviszky László könyvtári tisztviselő.
1 E zt a b eszá m o ló t k ö zv e tlen ü l a k o n g resszu s b efejezése u tán ír 
tam m eg, m iv e l azon b an ak koriban fo ly ó ir a ta in k éveken á t sz ü n e te l
tek , b eszá m o ló m m e g je le n te té se is elm a ra d t. M ost tíz év u tán, a k o n 
g r e ssz u s tíz é v e s ju b ile u m a a lk a lm á v a l, v issza em lék ezésk ép p en , k öz
löm a m a g y a r b a r la n g k u ta tá s történ etéb en leza jlo tt n a g y fo n to ssá g ú
ese m é n y t, h o g y az ne v esszen el n y o m ta la n u l.
A szerző.
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S zept.ll-én a vándorgyűlés résztvevői délelőtt három órás
nutóutat tettek Becs város főbl) útvonalain, m ajd Schönbrunnban m eglátogatták az egykori császári kastély berendezését. Dél
után az A lsóausztriai Barlangkutató Egyesület autókirándulást
rendezett a W ienerwaldba. A koblenzi kastélyban elfogyasztott
ozsonna után sétautat tettünk Orinzigre s itt egyik vendéglőben
kedélyesen eltöltöttük az estet.
Szept. 12-én délelőtt Thaler András földügyelésiigyi ministér kihallgatáson fogadta a német és m agyar barlangkutatókat.
U tána ugyanott az Állami Barlangkutató Bizottság- közgyűlést
tartott. Délután a barlangkutatók az Állami B arlangtani Intézet
ben gyűltek össze, hogy meghallgassák Snar Rudolf dr. m inisz
teri osztálytanácsos, földművelésügyi barlangreferens előadását
az osztrák barlangkutatás feladatairól és K yrle György dr. egye
temi tanár, az intézet vezetőjének előadását az Állami B arlang
tani Intézet eddigi működéséről. Este a földművelésügyi m inisz
ter vendégül látta a német és m agyar barlangkutatókat.
Szept. 13-án délelőtt Götzin-ger Gusztáv dr. főgeológus, fő
bányatanácsos vezetése* mellett meglátogattuk az Állami Földtani
Intézetet, utána pedig Trnuth Frigyes dr. és fíayer József dr.
múzeumi igazgatók vezetése mellett a Természet rajzi Múzeumot.
U gyanakkor küldöttség tisztelgett az osztrák kereskedelmi és
közlekedésügyi miniszternél és Becs város polgármesterénél. Dél
után a H auptverband vezetősége értekezletre gyűlt össze, utána
pedig a Német Barlangkutatók Szövetsége VI. közgyűlését ta r
totta meg.
A H auptverband bécsi vándorgyűlése alkalm at nyújtott a
m agyar barlangkutatóknak, hogy megismerkedjenek a német és
osztrák barlangkutatók törekvéseivel, különösen pedig az osztrák
állami barlangkutató intézményekkel. A válndorgyfilés m agyar
résztvevői m indenütt, ahol megfordultak, szívélyes fogadtatásban
és vend égi átás ba n rés zesü 11ek.
II. A német és magyar barlangi ittatok

kongresszusa.

A német és osztrák barlangkutatók fővárosunkba szeptem
ber 14-én a délutáni gyorsvonattal élveztek. A vendégeket a ke
leti pályaudvaron az Előkészítő Bizottság tagjai és a sajtó kép
v is e lő i várták. (Lásd a mellékelt képet.)
Az érkezett barlangkutatók közül különösen a következőket
említem: A Német Barlangkutatók Szövetsége képviseletében
Miihlhofer Ferenc alezredes és Wblf lienno dr. országos igazság
ügyi tanácsos, az osztrák földművelésügyi minisztérium képvise
letében báró Saar Rudolf dr. miniszteri osztálytanácsos, földmű
velésügyi barlangreferens, az osztrák közoktatásügyi m inisztéri
um képviseletében Kyrle György dr. egyetemi tanár, a,z Osztrák

A német és osztrák

barlangkutatók

megérkezése

a Keleti p á ly a u d v a r o n .
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B arlangtani Intézet vezetője; az Alsóausztriai Barlangkutató
Egyesület képviseletében Bandi Erich dr. miniszteri tanácsos és
Friesen Bobért kapitány; a Szalzburgi B arlangkutató Egyesület
részéről Angernniyer Ervin dr. főtörzsorvos és Oedl Róbert m ér
nök: a F rankfurti B arlangkutató Egyesület részéről Becker Kútoly dr. geológus és kémikus; a Nürnbergi Természetvizsgálo
T ársulat barlangkutató csoportja élén Cramer Helmuth és Zimmermann Birháid; a Szász B arlangkutató Egyesület képvisele
tében Buscher dános; a Mürzzuscldagi B arlangkutató Egyesület
részéről Potisek Lipót: a K arpfenbergi Turista. Egyesület B ar
langkutató Szakosztálya képviseletében Markovit* Béla és a
Weizi B arlangkutató Egyesület részéről Sommer Ernő érkezett.
Nevezetteken kívül még megjelentek: Wiegers Frigyes dr.
berlini egyetemi tanár, Bie^c Walter di*. berlini geológus, llilzheimer Miksa dr. a Charlottenburgi Muzeum igazgatója; K fim er
Henrik dr. eharlottenburgi kam arai igazságügyi tanácsos, Gölz inger (in sztár dr. bécsi főbánvatanácsos, fVígeológus, llobels/)erger Alajos dr. linzi banktisztviselő, Wienrich Tivadar uftrungeni konzul leányával és mások, összesen r>0 résztvevő érke
ztet. A megjelenteket az Előkészítő Bizottság müvében Cliolnoky
Jenő dr. üdvözölte.
A kongresszusra érkezett vendégek :i keleti pályaudvarról
a közeli Imperial szállóba mentek, ahonnan Csurka isi vám mér
nök vezetése mellett elindultak a háromórás fővárosi autóútra. A
legtöbb résztvevő most látta először a Duna két p artjá n épült
fővárost, amelynek szép rendezett körutai, szobrokkal díszített
terei, fényes palotái és templomai, a budai király* vár, mind
mély hatást gyakoroltak a külföldi barlangkutatókra.
Az autóutazás végpontja a gellérthegyi Szent-Iván bar
lang volt, ahol K. Kam enszky Gyula, a Szent (Jeliért Egyesület
ügyvezető elnöke1 fogadta és kalauzolt;, a vendégeket. Kevés eu
rópai város dicsekedhetik azzal, hogy kellő közepén barlangja is
van, ezért vendégeink meg voltak lepve, am ikor első utunkon, a
főváros szivében, barlangot láttak. Már szürkülni kezdett,am ikor
a kongresszus résztvevői a misztikusan kivilágított kegy bel vet
elhagyták és a szomszédos Szent 'Jeliért szállóba vonultak.
Közvetlenül a Szent-Iván barlang látogatása után a Ne
met és M agyar Barlangkutatók Érdekközössége a Szent deliért
szálló különtermében értekezletet tartott, ezen megbeszélte a kongreszus program m ját és m egválasztotta a kongresszus elnökségét.
Az értekezleten resztvettek A usztria részéről Mühlhofer Ferenc,
báró Saar Rudolf, Kyrle György dr. és Friesen Bobért; Német
ország részéről: W olf Ben no dr; M agyarország részéről Cliolnoky
Jenő dr., Kadic Ottokár dr., és Bokor Eleméi dr.
Az értekezlet a következőképen folyt le. Cholnoky Jenő ur.
mint az értekezlet elnöke üdvözölte a megjelent vezetőséget és
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felkérte Katiié Ottokár dr. előadót, hogy terjessze elő a tárgyalás
alá kerülő anyagot. Az előadó bemutatta a kongresszus nyom
tatott program m ját, amelyet hosszadalmas előkészítés é< többszö
rös változtatás után sikerült az előterjesztett alakban nyilvános
ságra adni, ezért kéri az értekezletet, hogy azt a meglevő alak
ban teljes egészében elfogadja. Az értekezlet a progrmnmot vál
tozatlanul elfogadta.
Az értekezlet ezután megválasztotta a kongresszus vezető
ségét, amely a következőképen alakult: díszelnök: gróf KI ebeisbern Kunt) dr. elnökök: Miihlhofer Ferenc, báró Saar Rudolf dr
Kyrle György dr. és Cholvoky .fenő dr. Titkárok lettek: Miihlho
fer Ferencrw, W olf Benno dr., Friesen Bobért és Katiié Ottokár
dr.
A Szent-Iván barlang látogatása és az értekezlet befejezé
se után következett az ünnepi vacsora a Széni (■(1 lért szállóban,
amelyet vendégeink tiszteletére a székesfőváros adott.
A vacsorán elmondott üdvözlőbeszédek a következő sor
rendben hangzottak el. A jelenlevőket először a vendéglátó fővá
ros nevében Jziher Eridre székesfővárosi tanácsnok, a m agyar
kormány nevében (lévay-W olf Sándor állam titkár, a M agyar
Tudományos Akadémia és a M agyar B arlangkutató Társulat
nevében Cholnoky Jenő dr. egyetemi tan ár üdvözölte1 a vendége
ket. A külföldi vendégek közül az osztrák földművelésügyi mi
niszter részéről báró Saar Rudolf miniszteri osztálytanácsos, az
osztrák közoktatásügyi minisztérium és a bécsi egyetem részéről
Kyrle György dr. egyetemi tanár, a Xémet Barlangkutatók Szö
vetsége részéről Randi Erich dr. miniszteri tanácsos, a német
barlangkutatók nevében W olf Rennó dr. országos igazságügyi
tanácsos, az osztrák barlangkutatók nevében Miihlhofer Ferenc
alezredes, a bolgár barlangkutatók nevében Rnreseh Iván múzeu
mi igazgató, a F ran k fu rti B arlangkutató Egyesület nevében pe
dig Recker Károly dr. vegyészgeológus üdvözölte a kongreszszust. Üdvözlőbeszédet mondtak még: Zeller Tibor dr. egyetemi
adjunktus a M agyarhoni Földtani T ársulat, de Pottere Gerard
min. tanácsos a M agyarországi K árpát Egyesület és Vigh Gyula
dr. osztálygeológus a m. kir. Földtani Intézet részéről. Vacsora
után a társaság m egtekintette a hullám fürdőt, később pedig
táncra került a sor.
Szept. 15-én délelőtt volt a M agyar Tudományos Akadémia
dísztermében a kongresszus megnyitó gyűlése1, amelyen a távolle
vő díszelnök helyett a közoktatásügyi kormány* megbízásából
( 'holnoky Jenő dr. elnökölt, a jegyzőkönyveit pedig Miihlhofer
Ferencné titk ár veszette.
A közgyűlésnek következe" lefolyása volt. Elnök megnyitja
az ülést s rövid előadásban kifejti a barlangkutatás tudományos
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és idegenforgalmi jelentőségét, valam int a nemet és m agyar bar
langkutatók eg.viitlműködésének fontosságát.
Ezután Kadic Ottokár dr. titk ár felolvasta a M agyar Bar
langkutató T ársulat 1927. évi közgyűlésének jegyzőöknvvét, mely
szerint több külföldi barlangkutatót tiszteleti taggá választott,
nevezetesen Kyrle György dr., Wiener# Frigyes dr. és Gorjanovic-Kramberger Károly dr. egyetemi tanárokat. Elnök üdvözli a
m egválasztott tiszteleti tagokat, m ire Wiegers megköszönte a
kitüntetést.
Most W olf Benno dr. a Német B arlangkutató Szövetség
nek főtitkára üdvözli a Szövetség által a bécsi közgyűlésen tisz
teleti tagokká megválasztott m agyar barlangkutatókat, neveze
tesen ( holnoky Jenő dr. Kadic Ottokár dr. és Hillebrand Jenő
dr.-t.
W olf főtitkár továbbá felolvassa azoknak a m agyar bar
langkutatóknak a névsorát, akiknek a Szövetség elismerésképen
a barlangi medve ezüst és bronzplakettjét adományozta.
A barlangi medve e z ü s t plakettjét a következők kapták:
Gróf Hadik János n>\ miniszterelnök, gróf Eszterliázy Mórié ny.
miniszterelnök, gróf Klebelsberg Knnó dr. közoktatásügyi m i
niszter, gróf Széchényi Aladár főrendiházi tag, Jonkovich Béla
ny. kultuszm iniszter, Lenit ossék Mihály dr. egyetemi tanár, Bella
Lajos igazgató, Bokor Elemér dr. őrnagy, G álffy Ignác igazgató
Sói dós Béla dr. főispán, Hodobay Sándor polgármester, Baits
György községi jegyző, Hős ka Márton dr. igazgató, Tnlogdy J á 
nos dr. ta n ár és Gorjanovic-Kramberger Károly dr. udvari ta 
nácsos, egyetemi tanár.
A barlangi medve' bronzplakettjét kapták: Gévay-Wolf
Xándor dr. állam titkár, Karafiáth Jenő dr. állam titkár, Pnk.y
Endre dr. orszgy. alelnök, M agyary Zoltán dr. miniszteri tan á
csos, Hómatt Bálint dr. főigazgató, P feiffer Gyula min. tanácsos,
Osterlamm Ernő min. tanácsos, Meszlényi Pál főispán, Palkorics László dr. alispán, báró Ba gá ly i-Bal a ssa Ferenc földbirto
kos, P utnoky Móric orszgy. képviselő Schlosser István erdőfőta
nácsos, Piánk Miklós dr. városi tanácsnok, Káinoky János dr.
városi tanácsnok, Juhász László esperes, Saád Andor dr. egész
ségügyi tanácsos, Vnger Hugó rendőrfőtanácsos, Unger Barabás
tanár, B üreseit Iván igazgató, dr. Kadic Ottokár né, Haasz Ala
dár min. osztálytanácsos, Zilálty Dezső igazgató, Pongrác Ernő
földbirtokos, Wittich András titkár, Keresztes Vencel felügyelő,
Leszih Andor múzeumi őr, Ligetiig Béla főjegyző, Éles Géza
gyógyszerész, Ha dó (iábor és Bévay Ferenc erdőfőmérnökök, Se
ress István dr. ügyvéd, Balogh Ákos dr. községi bíró, Tokos Ká
roly ref. lelkész, Piirner Budolf kereskedelmi tanácsos, Tompa
Ferenc dr. múzeumi osztályigazgató, Bihary Zoltán községi .jegy
ző, Kachelmann Ottó erdőmérnök, Scholtz Pál Kornél, banktiszt

viselő, Atzél Frigyes műszaki tisztviselő, Rose Edvin és Kaffka
Péter mérnökök, Som Imre banktisztviselő, fíerlach Pál és Seböli
József műszaki tisztviselők, Lazárusz Lajos, Klemens Jenő és
Barbie Lajos tisztviselők, Saád Andor szigorló orvos, Bogsch
László és Kretzói Miklós egyetemi hallgatók, Kessler Hűbéri
műegyetemi hallgató és Bagynra János barlangőr. A kitünteteti
m agyar barlangkutatók nevében Kadic Ottokár dr. mondott kö
szönetét.
A kölcsönös kitüntetések után a díszelőadások kerültek na
pirendre és pedig a következő sorrendben: báró Saar Rudolf dr.:
..A karsztgazdaság colja és feíadatai“, Kijrle György dr.: „A
barlangtan szerepe ismeretlen földalatti barlangi vizek kutatá
sánál44, Gorjanovic-Kramberger Károly dr.: „A krapinai félbar
lang mint diluviális embermaradványok lelőhelye44 és Wiegers
Frigyes dr.: „A m agyar szolütrén a német ju rá b a n /4
Délután a kongresszus résztvevői m eglátogatták a M agyar
Nemzeti Muzeum összes osztályait. 111 llóman Bálint dr. főigaz
gató és Lukinics Imre igazgató fogadták a vendégeket. Este a
Kongresszus népszerű előadásokat tarto tt a M agyar Iparm űvé
szei i Muzeum dísztermében, amikor Mnhlhofer Ferenc elnöklé
se alatt vetített képek bemutatása mellett a következő két elő i dás került napirendre: báró Saar Rudolf dr.: .,A D achste'n Hegy
ség barlangóriásai a Salzkam mergut-ban44, és Cliolnoky Jenő dr.
„ Képek az aggteleki Bara dia-barlangból/*
Szept 16 án délelőtt a kongresszus Kyrle György elnöklése1
alatt szakülést tarto tt az Egyete>mi Ásványtani Intéz t tantermébe‘n. Előadást tartottak: W olf Benno dr.: „A Dane mellettii víz
nyelő az északolaszországi K arsztban44, Becker Károly dr. .,A
karsztforrások kihasználása.44, hozzászólt Götzinger Gusztáv dr.,
Bokor Elemér dr.: „A m agyar barlangi fauna kutatásának tör
ténete*44, hozzászólt W olf Benno dr.; Markovits Béla: „Műszaki
munkálatok és ú jabb föltárások az északolaszországi K arsd b an 44;
Cramer Helmuth: „K arszt és klima“, hozzászólt Bandi E r ic h dr.;
Stolberg Fiigyes: „Közlemények újabb fölfevlc'ze'sifckrcíl a liarzi
barlangokban44, Birse Walter dr.: „További adatok a barlangok
keletkezésének kérdéséhez44, hozzászólt Bandi Erich dr.
Délután a kongresszus résztvevői a m agyar kir. Földtani
intézet múzeumában gyűltek össze, ahol Kadic Ottokár dr. főgvológus a v e n d é g e it fogadta és bem utatta az intézet által bar
langokban gyűjtött őslénytani és ősrége\szeti anyagot.
Este ismét népszerű estélyt rendezett a kongresszus a M a
gyar Iparművészeti Muzeum dísztermében, amely alkalommal
báró Saar Rudolf dr. elnöklése a la tt Angermayer Ervin dr. az
„Eisriese»n\ve»lt a Temnen-hegységben44 címein tartott érdekes eleiadást.
Szept. 17-én délelőtt a kongresszus K yrle György dr. e*J-

nöklése alatt folylatta szűkülését az Egyetemi ásványtani Intézet
tantermében. Előadást tartottak* Iloska Márton dr. ,.A csokiovi
nai Cholnoky barlang paleolith leletei", hozzászólt Wiegers Fri
gyes dr.; Kadic Ottokár dr.: ,,A csákvári sziklaüreg H ypparion
fau n ája44; Tulogdy János dr.: „Az erdélyi ős régészeti kutatasd*
mai állása"; Götzinger Gusztáv dr.: „Az osztrák barlangi fosz
fátok gazdasági jelentősége44; Hellcr Flórián: „Őslénytani és ás
ványtani leletek a franki barlangokban44, hozzászólt Götzinger
Gusztáv; Kretzói Miklós: „M agyarország barlangjainak pleistocén em lősfaunája és annak chronológiai jelentősége44, az előadás
hoz hozzászóltak Göt zengi r Ónoztálv dr. és Hilzhcimer Miksa dr.
Délután a kongresszus résztvevői kirándultak a Pál völgyi
barlanghoz, ahol a Pannónia T urista Egyesület Barlangkutató
Szakosztálya élén Atzél Frigyes elnök fogadta a vendégeket. A
társaság Kadic Ottokár dr. vezetési4 mellett bejárta a barlangnak
elülső, villannyal kivilágított részét, azután pedig kedélyes estély
következett a barlang menedékházában.
Szept. 18-án a kongresszus résztvevői a reggeli gyorsvo
nattal Budapestről Miskolcra utaztak. A vendégeket a pályaud
varon számos közönség élén llodobay Sándor Miskolc város pol
gárm estere fogadta és üdvözölte. 12 órakor ünnepi ebéd volt a
Korona szálló nagytermében, amelyet a vendégek tiszteletén1
Miskolc város adott. Ebéd közben több üdvözlőbeszéd hang; >!t
el.
Ebéd után a társaság a Miskolci Múzeumba vonult s olt
m egtekintette az ős régészeti és őslénytani gyűjtem ényt. Tt< Gá!
f f y Ignác múzeumi igazgató és Leszih Andor muzeumi őr fogan
ták a vendégeket, Hittebiand Jenő dr. pedig m agyarázattal szol
gált az ős régészeti tárgyak eredetéről és jelentőségéről. A muze
um látogatása után sétát tettünk az Avasra,
Este népszerű előadást tartottak a katolikus főgimnázium
tornaterm ében: Wiegers Fridijes dr.: „Az ősember barlangi m ű
v észetéirő l és Kddic Ottokár dr.: „A Biikk-hegység barlangjai
ról és ős lakóiról.44
Szept. 19-én reggel a kongresszus résztvevői autóbuszokon
a diósgyőri Csanyik-völgvig utaztak és onnan gyalog a diósgyő
ri és hámori barlangokat jártá k be Kddic Ottokár dr. vezetése
mellett. Először a Kecske-barlangot néztük meg, innen a szom
szédos Biidöspest-hez, azután pedig a hegyháton át a Szeletaharlánghoz rándultunk. A Szeleta-tetőről leereszkedve a Oo’ká »
át a társaság a puskaporosi Szinvaszorosba m ent s itt megte
kintette a Puskaporosi kőfülkét és a Ilerm an-barlangot. Ezután
a kirándulók Lillafüredre mentek, ahol a miskolci erdökincstár
a vendégek tiszteletére ünnepi ebédet adott.
Ebéd után a kirándulók P f d f f ' r Gyula miniszteri tana
esős vezetési* mellett meglátogatták a hámori Anna-barlangot,

azután pecliii' a kincstári iparvasuton Diósgyőrre1 utaztak. M ár es
teledett, am ikor a vasul a elie>sgyőri Máj látra érkezett, ahol a
község lakossága, a helybeli leventeesoport, a cserkészek és más
korporációk élén a község elöljárósága, nevezetesen Éles Géza
gyógyszerész, községi bíró a vendégeket a község nevében üdvö
zölte. Majlátró! a közönség a h‘veríték zenekara kíséretében T a
polcára vonult. Tapolcán m agyarruhás lányok és lekenték m agyar
láncokat m utattak be1. Ezután következett nz ünuc‘pi vacsora anielyet Diósgyőr nagyközség adott, Vacsora közben Markovit $
Béla bécsi barlangkutató ,,A barlangok modern feltárásáról44 ta r 
tott vetített képes előadást. Vacsora után tánc következett.
Szept. 20-án a kongresszus résztvevői reggel vasúton Mis
kolcról Putnokra s onnan autóbuszokon Aggtelekre utaztak. A
putnoki pályaudvaron Pút nők község közönsége, a helybeli leven
te- és cserkész-csapat, a luzoltóság és az összes iskolák zászlódíszben v árták a vendégeket, akiket Putnoki M óricorszgy. képvi
selő üdvözölt.
A fényes fogadtatás után a társaság a putnoki háztartási
leányiskolába vonult, ahol az iskola növendékei pompás villásreggelit szolgáltak fel. Innen ismét autóbuszokra szid v a a kirán
'kilók Aggtelekre utaztak. Útközben, az áthaladt falvakban a
helybeli leventecsapatok az ét mentén vigyázz-állásban tiszteleg
tek.
Aggteleken a barlangnál a lakosság, a helybeli cserkészek
és m agyarruhás lányok várták a barlangkutatókat. Ttt báró Ra
fiái ai-Balassa Ferenc üdvözölte az érkezőket. Érkezés után a tá r
saság a barlangija vonult s azt Cholnoky Jenő dr. és Bokor Ele
inél' dr. vezetési4 mellett bejárta. A vendégek ezután ebédhez ül
lek, amelyet a M agyarországi K árpát Egyesület (Tömöri O sztá
lya adott. Ebédközben a vendégeket Juhász László putnoki espe
rés üdvözölte.
Szept. 21-én következett az egri kirándulás, vagyis a Mis
kolcról Egeren át Budapestre való utazás, amelynek célja főleg
az volt, hogy vendégeinket tájképileg szép útvonalon vezessük
és E ger város történelmi nevezetességeit bemutassuk. Az indulás
Miskolcról a reggeli személyvonaton történt Vadnáig. innen to
vább autóbuszok álltak rendelkezésünkre* Egerig. Szilvásváradon
a társaság Kiszállt az autóbuszokról s a szép szilvásvárad’! völgy
ben a Szalajka ne»víí karsztforrásig memt. E zt megtekintve utun
kat folytattuk Egerig, ahol a város küldöttsége fogadott bennün
ket.
Ezután következett az ünne*pi ebéd, amelyet E ger város
ade>1t. Ebédközben a vendégeiket Kádnoky János dr. városi ta 
nácsnok és JJntjer Barabás tanár üdvözölte*. Ebéd után a társa
ság me*gte»kintette1 a város nevezetességeit, különösem a bazilikát,
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n városi könyvtárt, képtárt, az egri v ár rom jait és az uszodát.
Egerről vasúton Füzesabonyon át Budapestre utaztunk.
A vidéki kirándulásokról a fővárosba érkezve vendégeink
egy része szeptember hó 22-ét pihenésre és a város részletesebb
m egtekintésére szánta, másik része pedig programul szerint a
solymári kiránduláson vett részt. Utóbbiak a reggeli vonattal
Solym árra utaztak s rövid reggeli zés- után a Solymári barlang
ba vonultak. A barlang bejárása után a kirándulók a nagyszénási tu rista otthonba mentek, ahol a M agyar T urista Egyesület
Sasok Asztala vendégül látta. Délután a társaság a Remete he
gyen át a m áriarem etei H étlyuk érintésével a Hűvösvölgyibe
ment, onnan pedig villamoson a fővárosba utazott.
Szept. 23-án reggel a kongresszus résztvevői személyvona
ton Nyergesu jfalu ra és Bajóton át az öregkő barlangjaihoz rán
dúltak. N yergesújfalun Pcdkovics László dr. alispán, Bajót köz
ség határában pedig diadalkapu (‘lőtt Baits György főjegyző üd
vözölte a kongresszust.
Az ünnepélyes fogadtatás után a társaság a bnjóti Öregkő
höz, illetve a Jankovi eh-barlanghoz és a közeli zsombolyokhoz
vonult. Az előbbi barlangnál Hillebrand Jenő dr. tarto tt előadást,
ism ertetve a barlangban végzett ásatások eredményét.
A bajóti barlangok megtekintése után a kirándulók vissza
utaztak Nyergesu jfalura, ahol Esztergom vármegye díszebédet
adott a vendégek tiszteletére. Délután hajóra szállva a kongreszszus résztvevői Budapestre utaztak.
Szept. 24-én a kongresszus ketté szakadt: a résztvevők egyrésze a fővárosban m aradt és délután Budafokra rándult, hogy
megtekintse az ottani állami pincegazdaságot, kisebb része pedig
reggel vonatra iilt és Miskolcon át Tornanádaskára utazott, hogy
m int Hadik dános gróf vendégei, megtekintsék a Szilasi-fennsík
zsombolyait.
Késő este volt, am ikor a bodvavölgyi helyivonat beért Tor
nanádaskára. ahol az érkezőket Pongrác Ernő százados, komjáti
földbirtokos és Li\ck< Károly uradalm i gondnok fogadták.
A pályaudvarról autón és fogatokon a kastélyba vonult a
társaság. Az útvonalon végig a parasztházak apró ablakai gyer
tyákkal voltak kivilágítva, a templomnál pedig a helybeli levenfék
és a falu leányai virágesővel fogadták a vendégeket.
Bent a kastélyban a távollevő házigazda nevében, aki ha
laszthatatlan fontos ügyek m iatt nem jöhetett el Nádaskára, a
tornai kerület képviselője' P n k y Endre dr. orszgy. alelnök fogad
ta a kongresszus tagjait.
Szept 25-én reggel a kastély vendégei a Szilasi-fennsíkra
rándultak, ahol a helybeli leventecsapat teljes számban várta a
kirándulókat. M egtekintésre került elsősorban a VecsenbükM, a z 
után pedig az Almási zsomboly. Az utóbbinál a Budapesti Egye
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temi T urista Egyesület B arlangkutató Szakosztály tagjai, akik
az utolsó két évben nagy buzgalommal kutatták ezeket a zsom
bolyokat, előkészületeket tettek arra, hogy ebbe a zsombolyba
(•o-ynéhány gyakorlott barlangkutató lemehessen. Időközben dél
lett s a zsombolyon kívül m aradt kirándulók tábori ebédre vo
nultak. Alig, hogy az ebédet elfogyasztottuk a barlangtól az a
vészhír érkezett, hogy a zsombolyban egy nagy kő helyéből ki
mozdult s az egyik kutatót megsértette. Több óra telt el, míg a
szerencsétlenül já rt Kiss Bcla műegyetemi hallgatót sikerült a
mély zsomboly szűk járatain, át a felszínre1 segíteni.
Este lett, am ikor a fennsíkról Szitásra lejutottunk s innen
fogatokon a kastélyba hajtottunk. A baleset m iatt a társaság el
mulasztotta az esti vonatot s így újból meg kellett hálnia a ná
daskai kastélyban, ahonnan csak m ásnap reggel utaztunk Buda-

A tornanádaskai kirándulással a német és m agyar barlangkutatók kongresszusa véget ért, s ha most visszapillantunk a tö r
téntekre s a kongresszus eredményeit összegezzük, örömmel fog
juk tapasztalni, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló, hogy a
kongresszus minden részében sikerült.
A kongresszus a német és m agyar érdekközösség program 
jából fakadt, célja pedig az volt, hogy a német és m agyar b ar
langkutatókat egymáshoz közelebb hozza, hogy egym ást kölcsö
nösen megismerjük, közös ügyeinket személyesen megbeszéljük
és s^aktársainknak viszonozzuk azt a szívélyes vendéglátást, amellyel bennünket,magyarokat az utolsó években kitüntettek.
Ha most bírálat alá vesszük azt, hogy mennyire sikerült
ezt a célt megközelítenünk, örömmel fogjuk tapasztalni, hogy a
kongresszus eredményei minden várakozást felülmúlnak.
A kongresszuson résztvett közel (50 német és osztrák bar
langkutató 10 napi itttartózkodása alatt alaposan megismerke
dett mindazokkal a tényezőkkel, amelyek a m agyar barlangügyet
előbbre viszik, megismerték barlangjaink javarészét, megismer
ték a bennük gyűjtött anyagot és megismerték azokat a kutató
kat is, akik hosszú évek során a hazai barlangüggyel foglalkoz
tak és azt a mai színvonalra ju ttatták . Vendégeink továbbá meg
ismerték fővárosunkat, múzeumaival, műemlékeivel és rendezni
viszonyaival, megismerték hatóságainkat, városokban és a v id é
ken, megismerték leventéinket, cserkészeinket és m agát az egyszeerű m agyar népet is. S m indenütt, ahol m egfordultak példás
rendet és fegyelmet, utolérhetetlen vendégszeretetet és hazafiságot tapasztaltak. A fényes fogadtatások, az elhangzott sok szép
beszéd, a leventék és cserkészek felvonulása és a m agyarruhás
lányok vi rágesője mély hatást gyakoroltak vendégeink lelkére,

úgy hogy köszönőleveleikben és beszámoló irataikban kénytelenek
m egállapítani, hogy a m agyarországi barlangkongresszus életül:
legszebb emlékei közé fog tartizni; kénytelenek beismerni, hogy
a nálunk élvezett szívélyes vendéglátás páratlan, s kénytelenek
voltak beismerni, hogy a kelethez és délhez oly közel álló M a
gyarországban egészen más viszonyokat találtak, m int amilyene
ket a távolban sejtettek. Annyi bizonyos, hogy német és osztrák
vendégeink Hazánkból a legszebb Lenyomásokat vitték magukkal
Kongresszusunk azonban nemcsak vendégeinknek volt ta
nulságos, hanem nekünk, m agyaroknak is több irányban hasznot
hozott.
Mindenekelőtt saját otthonunkban megismerkedtünk középeürópa legjelesebb barlangkutatóival, megismert ük azokat,
akiket eddig csak irodalmi tevékenységük révén ism ertünk. A sze
mélyi ism eretség egyesek között baráti viszonnyá fejlődött. Az!
hiszem, hogy ez a bensőséges viszony, amely a kongresszus alatt
a két nemzet barlangkutatói között létrejött, más helyen és más
alkalommal ismétlődni és erősödni fog.
Az az örvendetes körülmény, hogy az első nemzetközi bar
langtani kongresszus nálunk ülésezett, barlangkutató törekvése
ink legfényesebb eredményei közé tartozik. A rra törekedtünk,
hogy a kongresszus megszervezésénél a barlangkutatók összes igényeit kielégítsük, hogy a barlangkutatás mindkét irányát, a
tudom ányos és a turisztikai törekvéseket egyforma mértékben
kidomborítsuk.
A megnyitó ülésen elmondott négy ünnepi előadás akadé
miai színvonalú volt, a két szakülésen elhangzott 1.3 szakelőadás
és a hozzátartozó diszkusszió, továbbá a múzeumok és barlangok
lá t o g a t á s n alkalm ával elmondott szakelőadások és magyarázatok
a m agyarországi kongresszusnak olyan magas tudom ányos szín
vonalat kölcsönöztek, am ilyent eddig (‘gyík más hasonló barlang
tani, értekezlet som ért el.
A sok kirándulás alkalmával bem utatott legkülönbözőbb
alakú és fekvésű barlang teljesen lekötötte vendégeink érdeklődé
sét. A pálvölgyi és solymári barlang bonyolult járatai, az aggte
leki barlang óriási méretei és gyönyörű cseppkövei valóban bá
mulatba ejtette külföldi szaktársainkat olyannyira, hogy a leg
többen újból óhajtják azokat felkeresni és áttanulm ányozni. E z
zel nagy szolgálatot tettünk barlangvidékeink idegenforgalm á
nak.
A tíznapos kongresszus az egész ország figyelmét ügyünk
felé fordította, és azokon a vidékeken, ahol a kongresszus részt
vevői m egfordultak az intelligentiát és a hatóságokat ügyünk
hitekig foglalkoztatta. Mindenki láthatta, hogy a barlangkutatás
milyen fontos tudom ány és idegenforgalmi ügy és ezentúl talán
több érdeklődést és nagyobb gondot fognak tanúsítani iránta.
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Ha mindezeket az eredményeket összefoglaljuk, azt fogjuk
tapasztalni, hogy kongresszusunkkal többet értünk el, m int aniennyit szerény ügyünktől elvártunk volna. Ezzel a kongreszszussal nemcsak a m agyar barlangügynek, hanem a m agyarság
nak általánosságban is szolgálatot tettünk, azzal, hogy külföldi
szaktársaink előtt kuli úrfölényünket ezen a téren is tényekkel
bebizonyítottuk.

B E SZÁ M O L Ó 1937. ÉVI K Ü LFÖ LD I K A R S Z T TA N U LM Á N Y A IM R Ó L.
Irta: J a n kó S á n d o r d r. 1

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi M inister Úr Őexcellen
ciája által adományozott külföldi ösztöndíjjal alkalmam nyílt az
1936/!>7 tanévben hosszabb tanulm ányutat tenni Középeurópa két
legnevezetesebb barlan^vidékére: az osztrák Dachsteinre és az
Isztriái karsztra. Célom a geológiai felépítés és a karsztjelensé
gek közti összefüggések megfigyelése volt. A terepen folytatott
tanulm ányaim on kívül felkerestem néhány külföldi barlangtani
intézetet, muzeumot és könyvtárt is. Így Becsben több mint egy
hetet töltöttem a N aturhistorisches Museum, a Geologische Bundesanstalt, a bécsi egyetem geológiai, őslénytani évS ősélettani in
tézeteinek megtekintésével. A bécsi egyetemen a barlangtannak
külön tanszéke van, melyet I év julius 16-án bekövetkezett halá
láig dr. Kyrle György töltött be. A vezetése alatt álló barlang
tani intézet felszerelése a tudományos búvárkodás mellett egyút
tal gyakorlati irányú m unkát is lehetővé tesz. (Az egyetemi b ar
langtani intézet szoros kapcsolatban van a gyakorlati célú állami
intézménnyel.) Nevezetes a 18.000 m unkát tartalm azó könyvtár
és különlenyomat gyűjtemény. D em onstratív célokat szolgál a
ÜOOO-nél több diapozitív. Az itt felállított barlangkataszter nyil
vántartja Ausztria összes ismeretes barlangjának adatait. A muzeum anyagából kiválik a szép gerinces gyűjtem ény, Ausztria
barlangkéozí) kőzeteinek sorozata és a barlangi jégalakulatok
gipszöntvényei.
A Dachstein-platót m ájus közepén kerestem fel, a tavasz
késése miatt azonban a magasabb részeket méteres hó borította,
úgy, hogy a felszíni karsztosodást csak az alsóbb térszíneken
figyelhettem meg. Szerencsés volt látogatásom időpontja a bar1

ül ésé*.
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